Shtojca 10
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[09.12.2021]
Drejtuar: Operatorit Ekonomik “Kujtimi 06”, NUIS K61911016R, me
adrese: Bulevardi Blu, 150 m pranë kryqëzimit për Zallherr, nr.
pasurisë 162/91, Kamëz, Tiranë.
Procedura e prokurimit/lotit: Tender i Hapur i Thjeshtuar
Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-11925-11-17-2021
Përshkrimi i shkurtër i kontratës: Blerje goma per mjete transporti,
me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj.
Publikimet e mëparshme (nëse është rasti): Buletini i Njoftimeve
Publike [Data] [Numri]
Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar ne kosto
oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim X
Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë
kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse
të ofruara:
1. Operatori Ekonomik “Kujtimi 06” Sh.p.k, me NUIS K61911016R, me
vlerë te ofertës prej: 1,444,000 (një milion e katërqind e
dyzetë e katër mijë) Lekë, pa TVSH.
2. Operatori Ekonomik “Gajd Company” Sh.p.k, me NUIS K79631501Q,
me vlerë të ofertës prej: 1,490,400 (një milion e katërqind e
nëntëdhjetë mijë e katërqind) Lekë, pa TVSH.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:
Nuk ka.
*
T: +355 4 2235 597/8

T/F: +355 4 2234 885

*

*

E: adf@albaniandf.org
Albania

A: Rruga "Sami Frasheri", Nr 10 Tirane -

Duke i’u referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Operatorin
Ekonomik “Kujtimi 06” Sh.p.k, me adrese: Bulevardi Blu, 150 m pranë
kryqëzimit për Zallherr, nr. pasurisë 162/91, Kamëz, Tiranë, se
oferta e paraqitur me vlerë totale prej 1,444,000 (një milion e
katërqind e dyzetë e katër mijë) Lekë, pa TVSH është identifikuar
si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas
përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë
23.12.2020, “Për Prokurimin Publik´.
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